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Nascido como um projeto piloto de um curso de ensino à distância para a formação de

professoras/es,  o  curso  Gênero  e  Diversidade  na  Escola  (GDE)  é  uma  política

educacional  que  desde  2008  tem  sido  organizado  pela  Secretaria  de  Educação

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI),   junto à Universidades

Federais em todo o país. Na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), o curso

é  organizado  por  docentes  de  diversas  áreas  do  conhecimento,  principalmente

àquelas/es  vinculadas/os  ao  Instituto  de  Estudos  de  Gênero  (IEG)  da  mesma

Universidade. Em sua terceira edição (foram realizadas duas  edições do curso em

caráter de extensão nos anos de 2009 e 2013) o curso teve seu início em 2015 e foi
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implementado em formato de especialização. A partir da experiência nas três edições,

sobretudo  na  vivência  de  aulas  presencias  e  no  cotidiano  do  ambiente  de  ensino,

faremos uma reflexão sobre os variados desafios na formação de gênero e diversidade

na  escola,  procurando  antecipar  algumas das  percepções  frente  as  dificuldades  de

cursistas,  que  também  são  professoras/es,  ao  longo  de  2015.  Desafios  estes  que

perpassam questões como: dificuldades no manuseio do computador e  da internet;

dificuldades em acompanhar o dia a dia do curso e as extenuantes cargas horárias em

sala de aula enquanto docentes; elaborar textos acadêmics, compreensão de temáticas

ainda  consideradas  tabus  na  sociedade,  como,  por  exemplo,  aborto,

homossexualidades,  transexualidades,  feminismos,  entre  outras  questões.  A  partir

dessas   questões,   pretendemos   revelar   algumas   das   estratégicas   pedagógicas

adotadas  pela  coordenação,  professores/es  e  tutoras/es  do  curso  na  busca  da

promoção  da  permanência  das/os  cursistas  na  empreitada  de  se  especializar  em

gênero e diversidade na escola.

Palavras-chave: Gênero, Diversidade, Escola, Estudos de gênero, Feminismos.

1. Gênero e Diversidade na Escola: política pública de ensino de diversidade

Fruto  de  uma  articulação  entre  a  Secretaria  de  Políticas  para  as  Mulheres

(SPM), Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR),

Secretaria  de  Educação  Continuada,  Alfabetização  e  Diversidade  do  Ministério  da

Educação (SECAD/MEC), Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC), British

Council  e  o  Centro  Latino-Americano  em  Sexualidade  e  Direitos  Humanos  da

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (CLAM/UERJ), o curso Gênero e Diversidade

na Escola é realizado desde   2008 pelas diferentes Instituições de Ensino Superior

Federais do país.

Pensado como uma política de formação de professoras/es com o objetivo de

fomentar temáticas que pudessem fazer refletir questões como gênero,   feminismos,

diversidades  sexuais,   raciais   e   étnicas,   o   GDE   busca   fomentar   e   esclarecer

profissionais da área sobre as mais diversas  temáticas, que por vezes atravessam

transversalmente as salas de aula como o próprio MEC o define:

O objetivo principal do curso Gênero e Diversidade na Escola é oferecer,

aos profissionais  da rede pública de Educação  Básica, conhecimentos



acerca da promoção, do respeito e  da valorização da diversidade étnico-

racial, de orientação sexual e  identidade de gênero, colaborando para o

enfrentamento da violência sexista, étnico-racial e  homofóbica no âmbito

das escolas (MEC, 2013; p.1).

Sendo ofertado por distintas Instituições de Ensino, o GDE acaba não sendo o

mesmo  desde  o  projeto  piloto  implentado  pelo  CLAM  em  2006  na  Universidade

Estadual  do  Rio  de  Janeiro  (UERJ).  São  distintas  experiências  provenientes  de

diferentes universidades no país e diversas modalidades em que o curso é ofertado -

tanto em caráter  presencial,  como semipresencial  e/ou a distância,  como cursos de

extensão, cursos de formação, cursos de graduação e cursos de pós-graduação. Na

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), o curso é organizado por docentes de

diversas áreas do conhecimento, principalmente àquelas/es vinculadas/os ao Instituto

de Estudos de Gênero (IEG) da mesma Universidade.

Segundo  pesquisa  realizada  com  5.000  docentes  das  escolas  públicas  e

privadas de todo Brasil  sobre  o perfil  das/os professoras/es  brasileiras/os em 2004,

constatou-se que 59,7% das pessoas entrevistadas consideravam inadimissível um/a

professor/a ter experiências homoafetivas e 21,2% não gostariam de ter homossexuais

como  vizinhos/as.  Dado  esse  quadro  que  reflete  o  preconceito  ainda  existente  do

conjunto  de  docentes  do  país,  apesar  de  conter  dados  de  aproximadamente  uma

década atrás, ainda reflete diversos desafios a serem enfrentados por uma escola mais

igualitária para todas/os – o desafio de trazer para a reflexão os preconceitos, os

racismos e sexismos culturalmente engendrados, por exemplo. Guacira Lopes Louro vê

as escolas como lugar fundamental para realizar tais discussões por ser ali o espaço

de  construção  de  diversas  subjetividades  e  acredita  que  os  movimentos  sociais,  e

principalmente os movimentos feministas,  são fundamentais para que tais temáticas

adentrem  as  políticas  públicas  como  o  GDE,  por  exemplo,  influenciando  assim  a

elaboração de políticas curriculares mais inclusivas:

Outros grupos, notadamente de feministas, também têm buscado intervir
na formulação de políticas curriculares, pretendendo  que elas se tornem
coerentes   com   as   teorizações   e   discussões   mais   recentes.
Reconhecendo  que esse é um campo privilegiado  para a construção  de
sentidos,   para   a   significação   do   ser   homem   e   do   ser   mulher,
algumas/alguns estudiosas/os acentuam o  caráter social e  cultural do
feminino  e  do  masculino,   tentando  ampliar  o  acento  marcadamente
biológico com que as  questões costumam ser tratadas. (…) Mais
recentemente,  e de forma ainda muito incipiente no Brasil, intelectuais e
militantes  ligados  aos  movimentos  gay  e lésbico  trazem  também  suas



experiências e  estudos, buscando formas de afirmação da identidade
homossexual e  de rompimento da discriminação que os/as homossexuais
sofrem  nas  escolas  e  em  outras  instâncias  sociais  (LOUROa,  2003;
p.131).

Apesar de reconhecer a importância que os estudos feministas trazem para a

construção de políticas públicas educacionais, Louro percebe essa abordagem ainda

limitada por ainda estar reproduzindo uma construção feminista notadamente branca,

urbana e das camadas médias – algo que acaba também por ser reproduzido na esfera

de quem são as mulheres mais atendidas por tais políticas1, como coloca a autora:

Estudiosas e estudiosos ligados aos estudos lésbicos, estudos de etnia

e de raça têm contribuído  particularmente  para a teorização  e também

para a  proposição de práticas políticas e  educativas atentas à  diferença.

Suas contribuições  vêm representando  uma importante oxigenação dos

Estudos Feministas, implodindo suas características iniciais de  uma

construção teórica marcadamente conduzida por  mulheres brancas,

heterossexuais,  urbanas e de classe média. Essas discussões também

representam,  é claro,  desestabilização,  e exigem  uma  capacidade  de

contínuo questionamento e problematização (LOURO, 2003; p. 47)

No   presente   artigo,   pretendemos   analisar   a   partir   de   uma   perspectiva

etnográfica,  como  se  estrutura  o  formato  dessa  ação  governamental  consolidada

através  do  projeto  piloto  do  GDE  Especialização  ofertado  pelo  IEG/UFSC  em

2015/2016,  assim  como  quais  seriam  os  perfis  das/os  cursistas  interessados  na

demanda no que se refere a essa modalidade de ensino. Analisaremos também alguns

depoimentos que buscam retratar como incorporam as temáticas propostas ao longo

do curso. Em seguida, buscaremos trazer à tona algumas das estratégias propostas

dentro da reuniões de coordenação, do que ambas/os autoras/es desse artigo fazem

parte,  na  busca da promoção da permanência  das/os  cursistas  no primeiro  ano de

realização do curso.

1.1 O GDE Especialização do IEG/UFSC: estrutura e andamento do curso

O IEG já ofertou duas edições do GDE em caráter de extensão anteriomente, a

primeira  realizada  em  2009  e  a  segunda  em  2012/2013.  Nesse  formato,  o  curso

contava aproximadamente com cinco ou seis pólos de ensino em Santa Catarina,

sendo  de  caráter  semi-presencial,  com  duração  de  4  meses,  tendo  um  encontro

presencial  por  mês.  Na segunda edição do curso,  foi  realizado ainda um Concurso

cultural promovendo projetos de intervenção nas temáticas de gênero, sexualidades e

1 Nas três edições  do GDE  realizado  pelo IEG/UFSC,  por exemplo,  a maioria  das/os  cursistas  eram
mulheres, brancas, urbanas e provenientes das camadas médias.



diversidades sexuais e étnico/raciais, premiando as escolas das/os professoras/es dos

grupos premiados nesse concurso com edições da Revista de Estudos Feministas, e

permitindo  que  as/os  premiadas/os  pudessem  vir  à  Florianópolis  participar  do

Seminário  Internacional Fazendo  Gênero 10  -  Desafios  Atuais  dos  Feminismos,

realizado em setembro de 2013.

Em sua terceira edição, o GDE teve seu início em 2015 e foi implementado em

caráter  de  projeto  piloto  no  formato  de  especialização,  ofertado  como  ensino  à

distância (EaD) e de forma gratuita,  utilizando da plataforma de ensino Moodle para

interação, mas contando também com encontros bimensais, e outras atividades extra-

curriculares diversas – como grupos de estudo, sessões de cinema e debate, oficinas

de  produção  textual,  mesas  de  formação,  entre  outros.  Vindo  de  um  anseio  das

professoras  vinculadas  ao  IEG,  o curso surge atendendo uma demanda nascida

também dos egressos das duas edições anteriores do curso, mas também pela própria

necessidade de se ampliar o debate dessas questões na sociedade.

Nessa  edição,  o  curso  tem  a  maioria  de  suas  atividades  realizadas  pelo

ambiente  de  ensino  virtual  (Moodle),  e  sendo  a  plataforma  de  ensino  motivo  de

dificuldades repetidas e desistências nas versões anteriores do curso, decidiu-se que

as/os cursistas seriam primeiramente apresentados à dinâmica de estudo EaD antes

de entrar nas temáticas efetivamente propostas pelo curso. O curso está segmentado

em  sete  módulos,  congregando  disciplinas  em  períodos  bimensais.  Ocorrem  ainda

encontros  presenciais,  que  acontecem aproximadamente  a  cada  dois  meses  e  que

procura congregar oficinas com as cursistas, mas também palestras, mesas redondas,

leituras  perfomáticas  e  exibição  de  vídeos  e  filmes  correlacionados  aos  temas

propostos em cada módulo do curso.

No  módulo  1  foram  agrupadas  as  disciplinas  introdutórias  de  Introdução  a

Tecnologias de Ensino que, como dissemos anteriormente, estaria mais voltada para a

ambientação das/os alunas/os no ambiente de ensino e buscando assim atender uma

demanda expressa nas duas últimas edições do curso, assim como as disciplinas de

Gênero  –  um  conceito  importante  para  o  mundo  social,  ministradas  por  duas

professoras historiadoras e a disciplina de Diversidades, diferenças e interculturalidade,

ministradas  por  uma  professora  da  Psicologia  e  um  professor  da  Letras/Literatura.

Disciplinas  introdutórias  que  começam  a  apresentar  às  professoras/es  cursistas

primeiras  reflexões  sobre  os  diferentes  feminismos  e  movimentos  feministas,  mas

também  alguns  conceitos  como  diferenças,  diversidades,  preconceitos  e

interculturalidades.  Muitas  das  dificuldades  iniciais  das/os  alunas/os  estavam



relacionadas tanto ao fato de se acostumarem a estudar dessa maneira mais livre e

auto-dirigida atendendo prazos estipulados pelos cronogramas do próprio curso, mas

também à compreensão do que seria uma atividade acadêmica, como interagir em um

fórum e como interpretar os chats como salas de aula virtuais onde pudessem realizar

discussões com suas/seus colegas.

No módulo 2, também no primeiro semestre do curso, reuniu-se as disciplinas

As diferenças de gênero no espaço escolar,  ministradas por professoras psicólogas e

pedagogas, e  Gênero, Diversidade Sexual e Religião,  ministradas por professoras/es

antropólogas  e  historiadoras.  Essas  disciplinas  começam  a  invocar  questões  que

buscavam envolver estratégias adotadas em sala de aula e nos ambientes escolares

permitindo que as cursistas começassem a pensar a escola como é a própria proposta

política-pedagógica  do  GDE  em  si.  Aqui  ainda  se  percebe  dificuldades  ao  se



adequarem ao formato acadêmico e às normas ABNT. Começa a se perceber que

ainda  estão  lendo  pouco  os  materiais  recomendados,  mas  que  já  começam  a

internalizar  a  necessidade  de  se  adequarem  à  essa  escrita  mais  acadêmica.

Algumas/ns  começam  a  ser  reprovados  no  módulo  anterior,  outras/os  desistem

alegando motivos pessoais e conflito com a carga horária de trabalho semanal que

efetivamente tem que cumprir. Entre este módulo e o seguinte foi dado um recesso de

um  mês  para  essas  cursistas,  respeitando  o  calendário  de  trabalho  de  muitas,

garantindo  que  recuperassem  folêgo  para  mais  quatro  disciplinas  no  semestre

seguinte.

No  módulo  3,  foram  reunidas  as  disciplinas  de  Movimentos  sociais  na

construção  das  lutas  pela  igualdade  de  gênero,  ministrada  por  professoras/es

antropólogas,   cientistas   sociais,   pedagogas   e   psicólogas,   e   a   disciplina   de

Sexualidades:  dimensão  conceitual,  diversidade  e  discriminação,  ministradas  por

professoras/es da Enfermagem, da Saúde Social  e da Psicologia.  Neste módulo foi

recuperada  a  importância  de  diferentes  movimentos  sociais,  como  os  diferentes

movimentos   de   mulheres,   mas   também   os   movimentos   negros,   indígenas   e

movimentos  gays  e  lésbicos.  Foi  também  colocada  a  discussão  de  questões

relacionadas às identidades de gênero, orientações sexuais, assim como foi pensado a

sexualidade através da  reflexão  sobre  como  as  mesmas  foi  e  ainda  é  construída

culturalmente  ao  longo  do  tempo.  Como  mesa  de  reflexão,  no  dia  do  encontro

presencial, convidamos pessoas trans ex/estudantes de graduação e pós-graduação

na  UFSC  para  conversarem  com  as  cursistas  no  pólo  de  Florianópolis  sobre  sua

condição  e suas subjetividades  enquanto  sujeitos  que transitam nesses espaços

universitários, falando de suas maiores dificuldades e seus primeiros desafios.

A partir de outubro de 2015 começou a ser ofertado o módulo 4 do curso, que

procurou  agrupar  as  disciplinas  que  tratavam  das  questões  de  raça,  etnicidades,

racismos  e  preconceitos:  a  disciplina  Noções  de  raça,  racismo,  etnicidade  e

desigualdade  social,  ministrado  por  um  professor  sociólogo  e  cientista  social,  a

disciplina  Gênero,  raça  e  diversidade  no  cotidiano  escolar,  ministrada  por  uma

professora antropóloga. A abertura do módulo contou com uma mesa onde novamente

adotou-se a estratégia de fazer uma mesa convidando alunas da graduação e da pós-



graduação para falarem de sua condição enquanto mulheres negras na sociedade.

Esse módulo contou ainda com atividades de formação extra-curriculares em que as

professoras-tutoras do curso puderam expor suas pesquisas de doutorado envolvendo

questões  raciais,  assim  como  exposições  de  professoras  do  IEG  além  daquelas

previstas nos encontros presenciais.

O segundo ano do curso está previsto para acontecer em 2016, ocorrendo no

primeiro semestre o módulo 5, com as disciplinas Saúde, Sexualidades e Reprodução,

e a disciplina  Sexualidades e Violência no Cotidiano Escolar a  serem ministradas por

professoras da Enfermagem e do Serviço Social;  e  o módulo 6 que irá  agrupar as

disciplinas Deficiências e Inclusão, a ser ministrada por professoras/es da Psicologia e

a  disciplina  Metodologia  de  Pesquisa,  a  ser  ministrada  pelas  professoras  da

Enfermagem, da Antropologia e do Serviço Social que já trabalharam tal disciplina em

cursos de graduação e pós-graduação na universidade. No último semestre ocorrerá a

elaboração   do   Trabalho   de   Conclusão   de   Curso   das   alunas,   e   diferentes

professoras/es vinculadas ao IEG serão orientadoras nesses trabalhos de pesquisa.

A partir da experiência nas três edições do curso ofertados pelo IEG, sobretudo

na vivência de aulas presencias e no cotidiano do Moodle, faremos uma reflexão sobre

os variados desafios  na formação de gênero e diversidade na escola,  assim como

apontar algumas estratégicas pedagógicas adotadas pela coordenação do curso, pelas

professoras/es das disciplinas e professoras-tutoras/es do curso na busca da promoção

dessa política educacional que busca formar professoras/es da rede estadual de Santa

Catarina em gênero e diversidade na escola.

2. A inspiração metodólogica de análise: sendo afetadas/os pelo GDE

Com  efeito,  minha  experiência  de  campo  (...)  levaram-me  a  pôr  em
questão o tratamento  paradoxal do afeto na antropologia:  em geral, os
autores    ignoram    ou   negam   seu   lugar   na   experiência    humana
(FAVREET-SAADA,  2005; p.155).

Para Jeanne Favreet-Saada (2005), o afeto é fundamental para a compreensão

das experiências e relações humanas. Afetar enquanto pesquisadoras/es e ser afetado

enquanto  realiza  essa  imersão  pelos  sujeitos  que  se  observa  em  pesquisa  pode

permitir que a própria participação se torne um instrumento de pesquisa. Resgato essa



reflexão da autora pra pensar em minha condição de como fazer esse estudo a partir

do que vivencio cotidianamente.

Tendo  recebido  um  convite  da  professora  Miriam  Pillar  Grossi,  já  então

coordenadora  do projeto,  integrei  a  equipe de coordenação do GDE no IEG/UFSC

desde a edição anterior,  enquanto  o curso  ainda tinha caráter  de aperfeiçoamento.

Vivenciei  todo  o  processo  de  implementação,  andamento  e  fechamento  daquela

edição,  assim como participo  desde  o  projeto  de  elaboração  da  proposta  da  atual

especialização.   Se   antes   assumia   diversas   frentes,   nessa   edição   integro   a

coordenação  do  curso  juntamente  com Miriam Grossi,  Olga Garcia  e  Pedro  Rosas

Magrini,  mas  sou  a  responsável  especialmente  pela  estruturação  do  ambiente  de

ensino do curso, assim como pelo andamento de todas atividades realizadas virtuais

por essas/es cursistas.

Mara Lago (1996) vê a etnografia como marcada pelo profundo envolvimento

do/a pesquisador/a com seu objeto de estudo, ao se concentrar na observação e na

escuta da voz do outro, procurando assim penetrar no mundo de suas representações,

no seu universo simbólico. O olhar seria a primeira experiência do/a pesquisador/a de

campo, mas não um olhar qualquer e sim um olhar etnográfico, olhar que, segundo

Roberto Cardoso de Oliveira (1998), é um olhar que permite observar determinados

ângulos  das  dinâmicas  sociais  que  pesquisa.  Oliveira  fala  ainda  de  um  ouvir

etnográfico, um ouvir especial decorrente de uma relação dialógica estabelecida em

que pesquisador/a e pesquisada/o se tornam interlocutoras/es. Se olhar e ouvir são

atividades preliminares no trabalho de campo, a importância do ato de escrever estaria

na elaboração do produto final do trabalho. O escrever etnográfico depende tanto do

registro  das  interlocuções  que  resultam  das  entrevistas  etnográficas,  quanto  dos

registros nos diários de campo, das observações do que se viu e ouviu no convívio com

o outro durante a pesquisa.

Para a elaboração desse artigo, estivemos acompanhando as discussões nos

fóruns, mas também procuramos participar dos chats mensais das/os cursistas com

as/os  professoras/es  titulares  de  cada  disciplina  –  onde  podemos  ir  percebendo  o

desenvolvimento acadêmico de muitas/os,  assim como percebendo quem são as/os

cursistas que sempre frequentam esses espaços. Ao mesmo tempo acompanhamos as



orientações  passadas  pelas/os  professoras/es-tutoras/es,  por  vezes  com  um  olhar

etnográfico  desses  depomentos,  e  por  outras  para  verificar  o  andamento  das

atividades. Nós dois,  autores/as desse artigo, já fomos professoras/es-tutoras/es em

outros cursos EaD anteriormente, e por vezes, buscamos ver também quais são os

anseios de nossa própria equipe e suas principais dificuldades no que se refere ao

andamento  do  curso.  Fomos  gradativamente  nos  deixando  ser  afetados  por  esse

curso.

Importante dizer que não foi difícil sermos envolvidas/os pelas questões que o

curso coloca e as diferentes situações que são invocadas nos diferentes momentos:

desde relatos em encontros presenciais nos quais participamos, mas também relatos

em mesas de formação em formato de dúvidas, ou ainda relatos nos chats em que

diversas/os participantes dos mais variados pólos interagiam entre si, ou nos fóruns

das  turmas  e  naqueles  desenvolvidos  entre  as/os  cursistas  e  suas  professoras/es-

tutoras/es. Os relatos nos tocam, e dificilmente passamos imunes a essas falas.

Ao pararmos para analisar o curso e pensarmos em escrever sobre ele, estamos

fazendo uma etnografia também de nossas próprias ações e decisões pensadas. Para

Ana Luiza  Carvalho da Rocha e Cornelia Eckert (2008), a pesquisa etnográfica

constituída no olhar e no escutar procura permitir que o/a pesquisador/a se desloque

de sua própria construção cultural para se situar no interior do que está se observando,

fazendo parte da própria socialização que a realidade que investiga propõe.

Se olhar e ouvir são atividades preliminares no trabalho de campo, a importância

do ato  de escrever  estaria  na  elaboração do produto  final  do  trabalho.  O escrever

etnográfico depende tanto do registro das interlocuções que resultam das entrevistas

etnográficas, quanto dos registros nos diários de campo, das observações do que se

viu e ouviu no convívio com o outro durante a pesquisa. O ato de escrever exige

cuidado e a responsabilidade do que a escrita coloca, pois falamos da vida alheia em

nossos textos. Adotamos essa perspectiva de pesquisa e esse cuidado ao traduzirmos

parte de nossa interação na análise aqui realizada.

3. A formação de professoras/es em gênero e diversidade na escola

De acordo com Patricia Abel Balestrin e Rosângela de Fátima Rodrigues Soares

(2015), apesar de em muitos contextos escolares as temáticas propostas pelo currículo



do GDE serem ainda considerados tabus, “existem diversas pessoas e organizações

envolvidas na produção de conhecimento, de intervenções e de políticas públicas que

incluem  essas  temáticas  como  centrais  (BALESTRIN  e  SOARES,  2015;  p.  48)”.

Segundo as autoras, muitas/os profissionais  preferem não abordar tais questões

pensando  em  “abafar”  tais  situações,  tentando  se  desviar  da  discussão  que  tais

temáticas propõem.

Ballestrin  e  Soares  recordam  que  a  inclusão  das  discussões  de  gênero  e

sexualidade nos contextos escolares estão previstas desde os Parâmetros Curriculares

Nacionais  (PCN),  para  que  fossem  tratados  em  todas  as  escolas  brasileiras

respeitando-se as diversidades culturais,  regionais, étnicas, religiosas e políticas; no

entanto,  ainda  se  pode  perceber  que  tais  recomendações  não  foram  plenamente

incorporadas. As identidades de gênero, como analisam as autoras, tanto as que estão

dentro  das  normas  –  heteronormativas,  como  as  consideradas  desviantes  são

fortemente policiadas no processo de escolarização.

A formação de professoras/es nessas temáticas é fundamental para uma maior

reflexividade nos âmbitos das escolas no país. De acordo com Helena Costa de Lopes

Freitas  (2007),  a  necessidade  de  uma  política  de  formação  e  valorização  das/os

professoras/es faz parte de um projeto utópico das/os profissionais da educação do

país e de toda América Latina que não se materializa por interesses que perpetuam a

desigualdade e a exclusão refletidas no baixo investimento público na área. É preciso

formar professora/es em diferentes temáticas, mas acima de tudo, é preciso que surjam

ações governamentais que permitam que essas/es mesmas/os professoras/es sejam

liberadas/os de algumas horas de atuação em sala de aula para que possam estudar,

sem que sejam prejudicadas/os financeiramente para tanto. Analisaremos nessa seção

como professoras/es que são cursistas do GDE Especialização IEG/UFSC 2015/2016

percebem esse tipo de formação pós-graduação EaD enquanto se tornam especialistas

nas temáticas de gênero e diversidade nos contextos escolares.

Procurando traçar um perfil  de como são as/os cursistas no que se refere ao

conhecimento   e   a   prática   de   estudar   a   distância,   iniciamos   nossa   reflexão

demonstrando alguns relatos destas/es sobre o que pensavam dessa modalidade de

ensino, assim como quais seriam as principais dificuldades encontradas e desafios a

serem  superados  ao  longo  do  curso.  Logo  no  início  das  atividades,  ao  serem



questionadas/os sobre terem ou não experiência com a modalidade de ensino Ead,

houve quem se deparava com esse tipo de ensino pela primeira vez, e avaliaram de

forma positiva a experiência, conseguindo perceber   vantagens  devido, sobretudo, a

interação   de   diferentes   pessoas   de   diferentes   localidades,   assim   como   essa

modalidade de ensino as/os obrigou alterar suas metodologias de estudo, para conciliar

vida cotidiana, profissional e acadêmica como podemos constatar nas declarações a

seguir:

Esta está sendo minha primeira  experiência  em EaD. Minha avaliação
quanto ao uso desse modelo de ensino e suas tecnologias tem sido bem
positiva.  A  estratégia   de  colocar  diferentes   pessoas,   de  diferentes
regiões, com histórias e  formações bastante singulares, em contato por
meio de chats e fóruns, por exemplo, cria espaços de diálogo e de troca
de  saberes  que,  por  vezes,  podem  se  perder  ou  não  acontecer  no
modelo de ensino tradicional. (Psicóloga, 26 anos)

Fui do desprezo ao EaD à aceitação  total deste método, não só como
necessário, mas emancipador, na  medida em que possibilita a
autorregulação da aprendizagem, autonomia e um desejo pela pesquisa.
(...). Nunca fui muito organizada  e disciplinada,  porque sempre fui uma
boa aluna ouvinte. Estar num curso EaD me faz ter respeito por todas as
pessoas   que   conquistaram   sua   titulação   desta   forma   e  está   me
ajudando  a desenvolver  uma série de habilidades  e pequenos  hábitos
que eu não possuía, que são fundamentais  à minha saúde mental e as
minhas pretensões acadêmicas. (Professora de Inglês, 28 anos)

Outras  cursistas  já  haviam  participado  de  outras  experiências,  mas  mesmo

assim resignificaram a experiência na especialização GDE, seja pelo material impresso

produzido para cada disciplina do curso, seja nos vídeos e textos disponíveis online em

cada ambiente de ensino, bem como pelos discussões realizadas nesses espaços

como nos encontros presenciais – sempre aguardados com muita ansiedade por parte

de muitas/os:

Participei de alguns cursos Ead. O que mais marcou positivamente,  foi
Gênero e  Diversidade na Escola. O material impresso era muito
interessante.  O  material  online  enriquecia  e muito  o aprendizado.  Os
encontros presenciais eram aguardados ansiosamente por  todas as
cursistas.  Em  nosso  grupo  havia  professoras  das  redes  estadual  e
municipal de ensino, o  que nos proporcionou uma troca de experiências
incrível,   as   discussões   sobre   os   temas   apresentados   eram
enriquecedoras. Havia algumas dificuldades por causa do  acesso as
tecnologias. (Orientadora Educacional, 47 anos)

Primeiramente  tinha muitas criticas ao curso a distância, acreditava que
era  um  ataque  da  burguesia  ao  ensino  de  qualidade.  Além  de  não
conhecer, passava distante dos cursos a distância. Meu primeiro contato
foi  no  curso  de  Gênero  e  Diversidade  oferecido  pela  UFSC,  ali  vi
pessoas  comprometidas,  buscando  várias leituras, palestras  e debates
frente  as  realidades  vividas.  Compreendi  que  era  uma  tentativa  de
oferecer  para  um  número  de  pessoas  bem  maior,  a oportunidade  de



formação. (Professora e Auxiliar de sala na Educação Infantil, 36 anos)

Fiz apenas  um Curso de curta duração a distância.  Portanto, creio que,
somente agora com o Curso GDE   é que estou tendo uma experiência
maior com essa modalidade de ensino. Pra mim esta sendo um desafio,
já que preciso me organizar e  ter maior autonomia na hora de estudar.
Apesar de existirem pontos positivos e negativos, penso que  o Ensino a
distância   possibilitou    a   oferta   de   Cursos   como   este,   que   são
extremamente  importantes,  pois visam atender uma demanda  urgente.
(Professora de Educação Especial da Associação de Pais e  Amigos dos
Excepcionais - APAE,  29 anos)

Cursei em 2009 a primeira edição do GDE, o moodle era difícil mas bem
mais simples, tinha uma colega de trabalho que me ajudou muito a lidar
com as ferramentas. O curso teve duração menor mas nossos encontros
presenciais  maior,  encontros  sextas  feiras  tarde  e  noite  e  sábados
manha e tarde. Na segunda edição do GDE 2012 /  2013 a plataforma
moodle estava mais sofisticada,  sendo que no inicio achei complicado
mas não desisti e  me familiarizei com os estudos e  as postagens. Hoje
cursando  a especialização  percebi  através  das  leituras  que  o moodle
está  muito mais  sofisticado, quero dizer com  muito mais  recursos.
(Professora de História, 41 anos)

Como uma das últimas atividades da disciplina introdutória do curso voltada para

a ambientação das/os alunas/os no moodle, foi recomendada a leitura de um texto em

se apontava os principais motivos alegados das/os cursistas desistentes do último GDE

extensão  ofertado  pelo  IEG/UFSC,  demonstrando  ainda  as  principais  dificuldades

apontadas por estas pessoas em estudar tais temáticas nesse formato. A essa leitura

foi  sugerido  um  fórum  de  discussão  questionando  quais  seriam  as  principais

dificuldades que estariam enfrentando nessa primeira etapa do curso. Nos deparamos

com algumas  questões relacionadas a dificuldade em realizar atividades nos prazos, a

participar dos chats nos horários propostos,  a solidão do auto-estudo,  a conciliação

entre atividades que o curso impõe e a vida cotidiana, as responsabilidades com os

afazeres domésticos, com a própria família e a dinâmica da vida. A necessidade de

horas de estudo dentro das horas de trabalho aparece em relatos que demonstram a

sobrecarga de jornadas e a ausência de incentivo para que possam realizar parte

dessa formação no próprio ambiente escolar. Há ainda quem sugira mais encontros

presenciais (e menos atividades a distância), se esquecendo que o curso é EaD em

toda sua proposta. Há ainda quem enfatize a grande importância das professoras-

tutoras na resolução de dúvidas, mas também no estímulo de participar do curso ou do

apreço em ser um/a estudante de uma Universidade Federal  como a UFSC. São

destacadas  ainda  a  necessidade  de  se  apropriarem desses  conteúdos  pelas

desigualdades que ainda persistem nos ambientes escolares.  Na reflexões a seguir



podemos resumir alguns desses breves relatos:

Para  mim,  a  parte  mais  difícil  é  manter  a  disciplina  para  realizar  as
leituras,   atividades,   fóruns,   chats   nos   prazos   e horários   pré-
determinados,   mesmo   diante  de  temas  interessantes   e  relevantes.
Chegar em casa, depois de 60h de trabalho, organizar a  cozinha, ligar
qualquer tipo de máquina e  iniciar uma atividade, realmente é  algo
desafiador  e que exige muito foco e motivação.  (Professora  de Inglês,
Português e Literatura, 35 anos)

O  maior  desafio,  pra  mim,  é  certamente  o  trabalho  solitário  com  os
textos  e o computador.  Solitário  porque  o chat,  o fórum  e mesmo  as
redes sociais não  configuram exatamente uma companhia. Desde a
graduação, eu  sempre gostei muito de  estudar em grupo com os/as
amigos/as; reunir colegas em casa, discutir um texto (ou  escrever um),
trocar  ideias...   todas  essas  coisas  boas  que  ficam  melhores  ainda
quando  alguém  do grupo  prepara  o lanche  ou o jantar,  um vinho  pra
acompanhar durante a conversa. Gosto do sons dos brindes e isso não
é possível  no chat, mesmo  que todos  estejam  com a sua taça. Este,
então, meu maior desafio:  manter  uma rotina de estudos  sem a troca
presencial com colegas (Professor de Educação Física, 42 anos).

Minha jornada de trabalho também é  árdua, pois trabalho 50 horas pela
Prefeitura, sendo dividido esse tempo em 30 horas como auxiliar de sala
e  20  horas  como  professora  de  educação  infantil  (...).  Em  casa  no
período noturno tenho dois filhos adolescentes  que precisam da minha
ajuda em suas tarefas de escola, organização da casa,etc. (...) confesso
que tem dias que não   consigo alcançar todos os meus deveres, como
professora, mãe, dona de casa e mulher. (...) Tem dias que dá vontade
de largar tudo, não por desinteresse  no curso,  que por sinal pra mim
está sendo  ótimo, mas pela jornada  tripla que enfrento.  (Professora  e
Auxiliar de sala na Educação Infantil, 43 anos)

Desde o  momento que fiz minha inscrição, assumi um grande
comprometimento   com  o  GDE,  pela  possiblidade  de  ter  o  nome  da
UFSC no currículo, ter aulas com professores extraordinários e  pela
necessidade  verdadeira  de  estudar  todos  os  temas  que  compõem  o
curso. A temática é urgente em nosso meio (escola), e sabemos disso
não  só  pelas  situações  com  alunos  e  o  ensino,  mas  quando  nos
deparamos   com  os  comentários   absurdos   dos  nossos   colegas   de
profissão, educadores. (Professora de Inglês, 28 anos)

Meu único problema é o horário do chat que coincide com o horário do
meu filho dormir, pois normalmente  sou eu quem faço ele dormir. Mas
ele já aprendeu  que nas quintas-feiras  “o papai” precisa estudar então
ele  vai  dormir  com  a  mamãe. (Advogado,  Membro  da  Comissão  da
Diversidade Sexual da OAB/SC, 38 anos)   Estou no grupo de risco,
tenho 31 anos, casada, filha pequena, trabalho
40  horas,  faço  teatro  e  não  tenho  empregada!  Nem  faxineira,  nem
diarista... (riso e choro). Também não sou a perfeição quando o assunto
é organização,  mas faço de tudo para que as coisas aconteçam  e que
as  tarefas  fluam  bem.  Então,  se  tive  a  oportunidade  de  estar  nesse
curso, que era algo que eu queria tanto, farei de tudo para continuar e
da  melhor  maneira  que  eu  conseguir.  (Professora  de  Artes  e  Artes
Cênicas, desistente do curso, 31 anos).

Após serem introduzidos nas temáticas iniciais do curso, tendo já refletido sobre

questões de gênero e diversidade no módulo 1, e começando as discussões acerca de



questões envolvendo religiosidades e as questões de diferença no espaço escolar, foi

questionado a essas/es cursistas se já teriam realizado projetos ou atividades sobre

gênero e sexualidades  enquanto  professoras/es  e/ou  também  nas  instituições  que

estavam vinculadas. Alguns/algumas relatam da dificuldade ainda vigente em inserir

tais temáticas nos contextos escolares, seja pela própria Direção escolar, seja pelos

valores machistas e conservadores que ainda perpetuam em diversas comunidades e

que  acabam  interferindo  nas  práticas  pedagógicas  de  diversos  espaços.  A grande

maioria relata que as instituições a que estão vinculadas/os não realiza nem realizou

atividades envolvendo tais  temáticas  e  que,  experimentam de maneira  autonôma a

incorporação desses conceitos nos cotidianos de sala de aula.  Podemos notar  que

essas/es professoras/es já estão sendo afetados pelo projeto do curso e já percebem

sexismos, preconceitos e normatividades, e a partir do que estão incorporando ao

longo do curso já realizam reviravoltas em suas práticas de ensino.

Não tenho muitas experiências  com escola. As poucas escolas em que
trabalhei não tinham projetos voltados para questões de gênero. Porém,
no  cotidiano,  percebi  que  alguns  professores  procuravam  incorporar
esta temática em suas aulas. Em minha próxima aula, por  exemplo, ao
trabalhar   com   os   alunos   algumas   classes   gramaticais,   mais
especificamente  as variações  de gênero destas classes, explicarei  aos
alunos o uso do "@" e do "x" para a marcação de gênero neutro e toda a
questão de poder implicada  no gênero masculino  habitualmente  usado
na Língua Portuguesa. (Professora de Português, 23 anos)

Bom, infelizmente  nesses dois anos e meio como professor  ainda não
tive a oportunidade de ver alguma escola que já lecionei realizar projetos
referente a  gênero e  sexualidade. (...) Por estar pouco tempo na região
percebi  que  as  escolas  onde  trabalhei  no  interior  de  SC  (alto  vale),
esses  temas  nunca  foram  trabalhadas,  pois  a  questão  cultural  com
certeza   não  permite.   Nessas   escolas   os  pais  estão   em  cima  da
instituição   escolar.   Já  houve   casos   dos  pais  irem  a  gerência   de
educação  reclamar  que  os  filhos  do  oitavo  ano  estavam  aprendendo
sobre a sexualidade,  sobre os órgãos, sobre reprodução. (Professor de
Biologia e Geografia, 24 anos) 

Sempre julguei a temática difícil de ser abordada e trabalhada na escola.
Pensei que ao  realizar esse curso teria subsídios para desenvolver
trabalhos na escola ou contribuir com p      r      o      f      esso      r      @      s e a      l      un      @      s  . Não é tão
simples assim. Entrei na  escola esse ano, então ainda estou me
familiarizando, conhecendo a  escola, seus projetos, a  cultura, os
p      r      o      f      esso      r      @      s  .  Até então  vejo que a escola  não trabalhou  muito  nessa
área de gênero e  sexualidade. Percebo também que há uma certa
resistência... (Pedagoga e Orientadora Educacional, 38 anos)

Na instituição  na qual trabalho,  não tem  nenhum  trabalho  referente  a
gênero  e sexualidade  em execução.  É   uma comunidade  pequena  do
interior, falando sobre sexualidade  ainda é considerado  um “tabu” para
as  famílias,  “é  uma  questão  delicada”.  Segundo  direção  da  escola,
notamos  que  a  sexualidade   é  repassada   pelo  professor   da  turma
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(Educação infantil e 1ª ano ao 5º ano) às  turma maiores pelo professor
de   Ciências   ou   de   Biologia,   relata   mais   a   questão   biológica   e
encaminhando  para a normatização  da sociedade  (heterossexual).  Em
nossa  comunidade  local  ainda  há  muito  preconceito    e discriminação
contra homossexuais, gays, travestis e outros. A escola não sabe qual a
melhor maneira de  trabalhar esses aspectos, as  famílias interferem
bastante no ensino aprendizagem  da escola, mas a instituição  procura
trabalhar  dentro  do  possível  sabendo  que  é  um  desafio,  pois  esses
grupos  marginalizados  a cada  dia que passa  estão  conquistando  seu
espaço,  ou  seja,  direitos  adquiridos  por  lei.  (Atendente  de  Biblioteca,
idade não informada)

Este  ano  trabalho  em  uma  escola  da rede  municipal  que  não  possui
qualquer  tipo  de  atividade  sobre  gênero  ou  sexualidade.   Em  uma
conversa que tive com o diretor da instituição, percebi que a ideia dele é
que este tipo de  projeto não aconteça nesta unidade, pois segundo ele
mesmo   falar   sobre   essas   temáticas   incentiva   os   alunos   a
experimentarem  a homossexualidade  e isso vai contra as premissas da
família que ele  valoriza tanto (claro que nos padrões que vocês devem
imaginar,  um homem  que é o pai e provedor,  a mãe dona de casa e
filhos  do  casal).  Confesso  que  isso  me  entristeceu  bastante  (no  dia
dessa conversa), mas não fez com que eu desistisse que trabalhar com
os  temas dentro de sala de aula, mesmo que não sejam em projetos.
Aproveito  sempre  que posso  os acontecimentos  de sala de aula para
entrar nos  temas pertinentes, pois são recorrentes, principalmente os
comportamentos  machistas de meninos e expressões racistas utilizadas
por   meninos   e  meninas.   E  assim   seguimos   com   nosso   trabalho
insistente e  de "formiguinha" perto da imensidão de padrões atuais.
(Professora de História, 28 anos)

Em  alguns  casos,  é  evidente  como  as/os  professoras/es  já  conseguem

vislumbrar  a  necessidade  de  trabalhar  essa  temática  com  suas/seus  colegas  nas

escolas.  O  preconceito  é  latente  e  por  vezes  perpetua  violências  silenciosas  nos

espaços  escolares.  A dificuldade  encontrada  pelas/os  professoras/es  em lidar  com

situações em que sexismos, racismos, preconceitos e questões de gênero, diversidade

e sexualidade são colocadas em ênfase.

Infelizmente, na  creche em que trabalho atualmente não possui nenhum
projeto ou formação continuada sobre gênero e  sexualidade para a
comunidade  escolar.  Porém,  em alguns  momentos,  principalmente,  na sala
dos professores surgem dúvidas e reflexões sobre o assunto. Certa vez, (...)
uma das professoras disse que um menino de sua turma gosta  de  brincar
somente de bonecas. Ela relatou que tenta distrai-lo com os carrinhos e bolas.
Foi quando questionei por que o  menino não poderia  brincar de bonecas?
Qual o  problema? Ela não soube responder, ficou  pensativa e  afirmou
“Imagina se a  mãe dele chega na hora?” Algumas  professoras    ficaram
surpresas   por  causa   do  meu  questionamento, outras espantadas com a
atitude da professora. Enfim, chegamos à  conclusão que a  maioria dos
profissionais da educação não estão  preparados para lidar  com essas
demandas. Pena que  realizamos essas  discussões somente de maneira
informal, com tempo curto de reflexão, o  ideal  seria  abordar   o  assunto
com   projetos,   formação   inicial   e  continuada, palestras e  em Reuniões
Pedagógicas. (Técnica de  Enfermagem e Auxiliar de sala na Educação



Infantil, 32 anos)

Trabalho  como  professora  de  educação  infantil  pela  rede  municipal desde
2012,   nesse   tempo   todo   poucas   vezes   nas  instituições   que  trabalhei
conversamos sobre o tema gênero e diversidade. Ano passado teve um caso
em que um menino   de 3 anos gostava   de brincar   com  roupas
consideradas   femininas (vestidos ou saias), como não imponho  para as
crianças com que brinquedo ou roupas brincarem, pois acredito que o  que
está em sala e para se brincar até para que as crianças não crescem   tendo
preconceito   quantos   aos   brinquedos   deixo   eles   a  vontade para
escolherem do que e com que brincar. Enfim esse menino citado filho de uma
também professora  e por ter mais vínculo com ela gostava  de  usar  suas
coisas   em  casa,   no   entanto   ela   e  o  marido  disseram  que eu estava
instigando  o menino  e proibiram  ele de usar qualquer  vestido  ou  saia  na
creche,  nao  tive  apoio  nem  da  outra professora  que trabalhava  comigo  e
nem  da supervisao,  que nem  ao menos  fizeram  uma reunião  com os pais
para esclarecer  o que tinha acontecido. (Auxiliar de Sala Educação Infantil,
27 anos)

Ao se tratar de gênero, sou uma jovem mulher negra, e sei o que é viver e
sentir o  preconceito de gênero e  racial de perto... ou seja, ele mora ao  lado,
ao lado também   tem um aluno racista,   ao lado também   tem um  aluno
machista, ao  lado desse aluno tem outro, homofóbico e  preconceituoso; vai
ser assim, até que não se desconstrua essa ideia do " deixa pra lá"!   Se a
família, que é o ambiente inicial não toma iniciativa  e ou não sabe como
falar... que seja pela escola! Mas que ela (escola), não venha somente com
aquele discurso sem fundamento, de  forma  paliativa e  disfarçada, que ela
venha com ações, medidas e  soluções de  como   abordar,   orientar   seus
alunos;  que  os Estados  e Municípios  se engajem  mais  de  forma  efetiva
e   sólida   na   implementação    dessas  Políticas Públicas nos currículos
escolares, de  Formação continuada de cursos sobre gênero e sexualidade,
dentro dos espaços  educacionais,  para  assim  problematizar   as questões
de corpos,   gêneros   e  sexualidade, que se garanta o  efetivo acesso e
permanência de nossas  crianças   e   adolescentes    que   apresentam
modos   de   viver   sua sexualidade. (Professora de Português e Inglês, 35
anos).

Em algumas escolas  é possível perceber que já acontecem atividades voltadas

para a discussão de gênero e diversidade. Há relatos de experiências  decorrentes de

ex-cursistas do GDE extensão quando realizavam alguma atividade vinculada ao curso

Concurso realizado pela SPM que premia redações, artigos científicos e projetos pedagógicos na área

das relações de gênero,naquele  momento.  Observamos  que,  em alguns  desses

casos,  foram  incorporados  outros  projetos  de  extensão  realizados  pelos  núcleos

integrantes do IEG, como o Papo Sério e o Concurso de Cartazes contra homofobia,

lesbofobia, transfobia e seximos,

ambos promovidos pelo NIGS2. Uma de nossas ex-cursistas de cursos de extensão

chegou inclusive a ser premiada no Prêmio Construindo Igualdade de Gênero 20153
 e

2 Núcleo  de  Identidades  de  Gênero  e  Subjetividades,   coordenado  pela  professora  Miriam  Grossi,
coordenadora também do GDE Especialização nessa edição
3 Concurso realizado pela SPM que premia redações, artigos científicos e projetos pedagógicos na área



atualmente está realizando a especialização.

A escola  em que  trabalho  já realizou  (e continua  realizando)  projetos
relacionados  às questões de gênero e sexualidade.  Tudo começou em
2012  quando  resolvi  fazer  o  GDE.  Durante  o  curso  pude  estudar,
socializar dúvidas, maneiras de trabalhar e  reflexões com colegas e
professorxs. Foi também durante o curso que senti necessidade de levar
para  a  escola,  de  colocar  em  prática  aquilo  que  estava  estudando.
Fiquei sabendo do Concurso de Cartazes sobre Trans-lesbo-homofia  na
escola, organizado  pelo NIGS. Percebi que era uma boa oportunidade
para trabalhar  com as questões  de gênero, sexualidade  e de combate
aos preconceitos.  Com base no Caderno  de Atividades  do GDE e em
outros materiais que fui pesquisando, desenvolvi o  projeto (...) que
concedeu  à  escola  o  prêmio  nacional  "Construindo  a  Igualdade  de
Gênero".   Em   2014   outro   projeto   sobre   a   mesma   temática   foi
desenvolvido,   também   tendo   como   foco   a   sensibilização   para   a
confecção dos cartazes. (Orientadora Educacional e  Professora de
Português e Literatura, 32 anos)

Logo no  início do  ano letivo, elaborei aos professores/as do  Ensino
Fundamental  uma proposta  mensal para trabalhar  com o tema do Dia
Internacional  da Mulher.  O texto trazia informações  sobe a origem  da
data, as violências de gênero e  os avanços e  conquistas do movimento
feminista.Tratava-se  de um trabalho interdisciplinar (ou transdisciplinar?)
em que professores/as de educação física, geografia, artes, matemática,
ciências...  participaram.  Tivemos  resultados  bastante  animadores.  (...)
Em um segundo momento, convidamos a  equipe do Papo Sério
(Nigs/UFSC) para fazerem oficinas simultâneas com os oitavos e  nonos
anos. Eles fizeram roda de conversa, com vídeos e  imagens sobre
sexualidade  e gênero  na  escola,  principalmente.  (...)  Acredito  que  as
oficinas  superaram  as expectativas.  Claro, que não foi assim tão fácil.
Tivemos questionamentos de alguns profissionais da educação sobre os
conteúdos  das oficinas. No entanto é assim que aprendemos  sobre os
temas de gênero e sexualidade na escola. Se não fizermos valer as leis
oficiais  da  educação  e  os  direitos  dos  alunos/as,  continuaremos   a
conceber uma escola retrógrada e fora de contexto para nós mesmas/os
e para os alunos/as. (Pedagoga e Supervisora Escolar, 37 anos)

Em minha Instituição nós temos um Programa chamado "Mulheres SIM",
que tem por objetivo proporcionar geração de renda e capacitação para
as mulheres em estado de vulnerabilidade  social, a ideia é ajudá-las e
colocá-las no mercado de trabalho, para uma melhor qualidade de vida
e  valorização  da  pessoa  e  consequentemente   melhoria  na  sua  auto
estima.  Esta é uma das atitudes  desenvolvidas  em minha  escola  que
posso dizer que tem a ver com a questão de gênero e diversidade. Não
sei  dizer com certeza se  tem mais alguma que eu  possa destacar, mas
penso que não. (Professora de Teatro e de Música, 57 anos)

Na   escola   na   qual   trabalho,   há   mais   ou   menos   um   ano   e  meio,
atualmente não são realizados projetos e  atividades sobre gênero e
sexualidade.   No  entanto,   sabe-se   que  a  escola   já  fez  projetos   e
atividades   relacionadas   a este tema anteriormente,   em virtude  de que
algumas   professoras   participaram   do   primeiro   curso   de   GDE,   de
formação continuada. Não sei quais atividades e  como estas foram
desenvolvidas, visto que ocorreram antes de  eu  iniciar como docente na
mesma,   mas   há   relatos   de   que   foi  muito   proveitosa.   Atualmente,   a
escola   em  que   trabalho   não   tem   abordado   este   assunto,   nem   em

das relações de gênero,



projetos, atividades ou mesmo discussões. Acredito que em breve voltaremos
a discutir esse tema, pois além de mim, mais duas colegas  fazem este
curso e  isso contribui para que as discussões sobre gênero e  diversidade
voltem a  ser abordadas entre as docentes e  possivelmente,  com isso novas
atividades possam vir a  ser realizadas novamente.  (Professora de Educação
Infantil, 25 anos)

Assim como os  colegas, nas escolas que trabalhei nunca participei de
nenhuma   formação   continuada   referente   á   temática   em   questão.
Observo que   alguns professores faziam formação em  GDE, mas nunca
participei   de  nenhum   debate   ou  projeto.   Também   em  relação   as
questões de gênero penso que está tão naturalizada que a  maioria dos
profissionais que atuam na escola não percebem esta diferenciação. Foi  á
partir desta especialização que comecei a observar e questionar determinados
comportamentos,   não só na escola como dentro da minha  casa   e   na
família.   Já   quanto   a  sexualidade,   este   assunto   é  tratado  sempre em
ocasiões   específicas   como palestras para   prevenção  das  DSTs ou por
professores que trabalham a disciplina de ciências, dentro  de   uma   visão
biologicista.  É  comum  sim,  ouvirmos  os  comentários sobre  professores  ou
alunos   que apresentam  uma  orientação  sexual diferente, (...) existe muito
preconceito e discriminação.   Lembro de uma  aluna que se vestia como
menino, gostava de brincar e sempre ficava  junto com os  meninos. Eles
aceitavam numa boa, mas as  meninas eram  terríveis, faziam piadas e
sempre davam um jeito de ridicularizá-la,   até  que pediu transferência para
outra escola. Hoje penso que ela  era  transsexual, pois se  identificava como
menino, mas antes do curso não tinha esta visão. (...) Cabe a nós educadores
uma   mudança de postura  e  a  construção de uma escola mais inclusiva.
(Professora de Educação Especial da APAE,  35 anos)

Sou professora de Ciências ha 10 anos na rede municipal. Normalmente  o
tema sexualidade  fica para os professores  de Ciências na escola em que
trabalho. Acontece que no dia a dia da escola este assunto acaba  não
sendo trabalhado ou dado a  devida importância por tratar-se de um  tabu. A
pedagogia   do insulto acontece,   mas é mais conveniente   tratar  como
bullying.    A   discriminação    e    o    preconceito    acabam   ficando
mascarados.  (...)  Nas  formações  continuadas  de  Ciências  esse  tema não
é abordado. Nos livros didáticos também não se tem nada que fale  a
respeito de diversidade.   (...) Eu, este ano falei pela primeira vez em
diversidade e pretendo aprofundar o assunto. Mas devido aos esclarecimentos
que tenho tido no curso. Em 2012 tivemos a professora de Português que fez
um belo trabalho com as turmas do oitavo ano. Ela participou   do  concurso
de  cartazes   sobre  Diversidade   e  contra  a homofobia  e  foi  uma  das
premiadas.  Apresentou  o  belo  trabalho  na mostra cultural de final de ano. E
os alunos se empenharam bastante ao  realizar o trabalho. (Professora de
Ciências, idade não informada)

Freitas (2007;  p.1221)  acredita  que a política de formação de professoras/es

“exige que sejam tratadas,  igualmente,  as bases da educação escolar,  visando sua

transformação  para  a  construção  de  uma  nova  qualidade  da  educação  básica,

orientada pelas necessidades sociais da formação de nossa infância e da juventude”.

Muitos dos relatos aqui apresentados demonstram dificuldades e desafios a serem

ainda pensados para garantir e possibilitar que as questões de gênero e diversidade

permeiem os universos escolares, mas  demonstram que políticas educacionais como



o GDE podem ser instrumental fundamental para essa formação.

4. Garantindo  a  permanência  na  formação  de  profissionais  da  educação  nas

temáticas de gênero e diversidade escolar

Após analisarmos diferentes depoimentos relatados nos fóruns do curso, como

também a partir de emails encaminhados para a coordenação e de conversas com

as/os  professoras/es-tutoras/es  do  curso,  pudemos  perceber  que  a  maioria  das

dificuldades das/os cursistas está relacionada a jornadas exaustivas de trabalho, que

dificultam uma maior  dedicação às  contínuas atividades que o curso  impõe.  Nessa

seção,  buscaremos  revelar  as  principais  estratégicas  pedagógicas  adotadas  pela

coordenação,  professores/es  e  professoras/es-tutoras/es  do  curso  na  busca  da

promoção  da  permanência  das/os  cursistas  na  empreitada  de  se  especializar  em

gênero e diversidade na escola.

Pensado como uma especialização, muitas cursistas encontraram dificuldades

iniciais, como por exemplo, a adequação ao formato acadêmico de elaborar trabalhos

seguindo normativas ABNT.  Alguns/Algumas inclusive desistiram do curso por essa

razão. Pensando nisso, e em diálogo com as/os professoras/es-tutoras/es presenciais

– as que mais acompanham o crescimento individual das/os cursistas, foi construído a

ideia de se realizar oficinas periódicas de produção textual, as aproximando desse

novo modo de escrita, mas também demonstrando as implicações do plágio – até

então desconhecido por várias/os.

As reuniões de coordenação são realizadas quase semanalmente, entre chás,

bolos e cafés, onde são pensados nas dificuldades que vão sendo apontadas tanto

pelas/os cursistas como pela equipe do curso e as melhores soluções para reduzi-las.

Assim como são realizadas reuniões frequentes com as equipes de tutoria de cada

módulo (as tutorias à distância são alteradas de módulo para módulo), e reuniões de

formação  entre  estas  e  as  professoras  titulares  de  cada  disciplina,  onde  estas

procuram não somente explicitar o conteúdo das atividades propostas, mas também

onde podem fazer uma exposição mais aprofundada sobre os temas. Com isso, o

curso  vai  se  analisando  com  frequência,  ao  mesmo  tempo  que  analisa  situações

individuais de cursistas.

Situações como aulas extras, perdas de entes queridos, problemas familiares,



viagens já programadas surgem sem aviso prévio para muitas/os, dificultando mais

ainda o que já era exaustivo para acompanhar. Situações que procuramos analisar e

tentar motivar a/o aluna/o a permanecer no curso, incentivando que se aprofundem e

se apropriem das mais variadas questões.

Sendo uma especialização vinculada à UFSC, o curso segue normativas que

respeitam a legislação da Pós-Graduação da universidade, e portanto, não permite que

um/a aluno/a que tenha mais de dois conceitos mínimos permaneça realizando o curso.

Percebemos que a grande maioria das reprovações do curso se dá em decorrência da

não  realização  de  atividades  no  ambiente  de  ensino,  sendo  prejudicadas  em  seu

conceito final. Um outro recurso criado pelo GDE nessa edição foi a possibilidade de

recuperação para cursistas que eventualmente não saíssem bem nas disciplinas. Ainda

que  dada  tal  possibilidade,  muitas/os  cursistas  que  acabavam  tendo  que  realizar

atividades de recuperação não o fazem, sendo reprovadas/os ao longo do curso. No

entanto,  várias  outras  que  acabam ficando  de  recuperação,  realizam as  atividades

propostas e ficam mais atentas aos prazos das atividades seguintes do curso.

Muitas  outras  estratégias  são  adotadas  no  sentido  de  promover  a  maior

participação e inclusão das/os alunas/os junto ao curso, desde a alimentação constante

de trocas de informações e conteúdos por uma rede social, sessões de filmes e vídeos

seguidas  de  debates  e  promovendo  palestras  com professoras/es  e  estudantes  de

graduação  e  pós-graduação  da  UFSC,  mas  também com membros  de  órgãos

institucionais como SPM e SECADI. Os encontros presenciais são pensados de uma

maneira que procura incorporar oficinas, mesas e debates para que aos poucos essas

profissionais  da  educação se  especializem e garantam sua formação em gênero  e

diversidade, ampliando essa reflexão no ambiente escolar.

5. O futuro do GDE: algumas considerações finais

Segundo  dados  do  Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas  Educacionais

(INEP, 2015), menos de 70% dos professores da educação básica tiveram acesso a

cursos de formação continuada em 2013. A possibilidade que cada vez menos cursos

de extensão,  pós-graduação lato  sensu e  mestrado profissional  sejam ofertados de

forma gratuita no cenário atual  do país torna cada vez mais difícil  esse acesso ser

efetivado.



No auge da produção desse artigo, vivenciamos fatos4 marcantes no cenário do

panorama educacional do país, assim como outros na política ao longo de todo ano de

2015,  onde  uma câmara  de  deputados  altamente  conservadora,  composto  em sua

maioria por homens militares, religiosos, ruralistas e provenientes de outros segmentos

mais conservadores da sociedade emendam propostas que determinam a inexistência

de  diversos  formatos  de  família,  assim  como  outras  que  negam  atendimento  à

mulheres vítimas de violência sexual e evidenciam alguns dos retrocessos que estão

no cenário atual.

Se por  um lado,  vemos que a formação de professoras/es nessa temática é

fundamental para ampliar a discussão nas salas de aula e construirmos cidadãs/ãos

mais conscientes, há, por outro, o perigo dessas políticas educacionais como o GDE

desaparecem e sucumbirem ao efeito de normativas conservadoras e repressoras de

 uma  sala de aula mais  humana.  O  principal  efeito  esperado  pelo  GDE  é  que  as

sementes  aqui  plantadas  sejam  semeadas  pelas/s  professoras/es  cursistas/os,

permitindo que estas/es possam continuar resistindo na incorporação de um mundo mais

igualitários para todas/os e de uma escola mais humana sem perder a ternura jamais.
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